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OFERTE SERVICIU
l Profi Restaurare SRL, din
Oradea, angajează zidari.
Oferim salariu atractiv și
sporuri. Detalii: 0722.689.301.
l Sortwik Intermedieri
Import Export Piatra Neamț
angajează 10 muncitori necalificați la montarea și asamb l a r e a p i e s e l o r. C e r i n ț e :
cunoaștere lb. turcă și engleză.
Tel.0743.823.176.
l Primăria Orașului Băile
Herculane, cu sediul în localitatea Băile Herculane, str. M.
Eminescu, nr. 10, județul
Caraș Severin, organizează în
b a z a H . G . n r. 2 8 6 / / 2 0 1 1
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a
funcției contractuale de
execuție vacante din cadrul
Direcției de Asistență Socială
Băile Herculane -Compartiment de Asistență Medicală
-Sănătate: -1 post -asistent
medical debutant. Condiții de
participare: -Diplomă de bacalaureat; -Diplomă de școală
postliceală (specialitatea asistent medical generalist);
-Competență în utilizarea
calculatorului și tehnologia
informatiei (atestat, curs,
competență digitală etc.);
-Condițiile minime de vechime
necesare -nu e cazul.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
25.11.2020, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 02.12.2020,
ora 10:00. Data limită pentru
depunerea dosarelor este:
17.11.2020, ora 15:30, la sediul
Primăriei Orașului Băile
Herculane. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Orașului Băile Herculane,
Comp.Resurse Umane
-persoană de contact Puie
Monica -telefon 0255/560.439.
l Primăria Comunei Păușești,
cu sediul în comuna Păușești,
sat Păușești, str. Principală, nr.
81, județul Vâlcea, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: paznic în cadrul
Serviciului Public de Pază,
c o n f o r m
H . G .
nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 25.11.2020,

ora 10:00; -Proba interviu în
data de 02.12.2020, ora 10:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: diplomă de absolvire a
liceului; -certificat calificare
profesională -agent de securitate; -vechime: minimum un
an. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei
Păușești, județul Vâlcea.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Păușești,
județul Vâlcea, persoană de
contact: Păloiu Daniela,
telefon 0250/774.073,
0250/775.060.
l U.A.T.oraş Ovidiu, cu sediul
în localitatea Ovidiu, str. Sănătăţii, nr. 7, județul Constanța,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
natură contractuală: muncitor
necalificat II -pe o perioadă
nedeterminată din cadrul biroului Gospodarie Orășenească a
Serviciului Tehnic și ADPP.
Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii medii/studii
generale; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: minim 6 luni.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba practică în data
de 25.11.2020, ora 10:00, la
sediul instituției; -proba
interviu se afisează odată cu
rezultatul probei practice, la
sediul instituției. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în 10 zile lucrătoare de
la afișare, la sediul instituției.
Relații suplimentare se pot
obtine de la Compartimentul
Resurse Umane: str. Sanatatii,
n r. 7 , l o c . O v i d i u , j u d .
Constanșa, telefon:
0241/255.340 /110, fax:
0241/255.341 și e-mail primariaovidiu@gmail.com.
l Staţiunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Creşterea
B o v i n e l o r
A r a d
(S.C.D.C.B.Arad), cu sediul în
Arad, Calea Bodrogului, nr.32,
județul Arad, în conformitate
cu H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulteri-

oare, anunţă scoaterea la
concurs a următoarelor posturi
contractual vacante: 1. Referent de specialitate Gradul I,
studii superioare, vechime în
muncă minim 6 ani. 2.Inginer
agronom Gradul II, studii de
specialitate, vechime minim 5
ani în domeniu. Concursul va
avea loc în data de 25.11.2020,
ora 10:00, proba scrisă, iar
interviul la ora 14:00, la sediul
S.C.D.C.B.Arad, Calea Bodrogului, nr.32. Dosarele de
înscriere se depun în termen
de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului. Informaţii se obţin de la sediul
S.C.D.C.B.Arad, tel.
0257/339.130, Serviciul
Resurse Umane.
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, jud.
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea unui post

I

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

contractual vacant, conform
H.G. nr.286/2011 de muncitor
I -electrician în cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
funcției contractuale de
muncitor I -electrician: studii
- diplomă de calificare în
specialitatea postului; se solicită minim 9 ani vechime în
meserie. Calendar concurs
post vacant muncitor I -electrician: -25.11.2020, ora 13:00
- proba scrisă; -27.11.2020, ora
13:00 -proba practică. Dosarele pentru înscrierea la
concurs se vor depune la
Biroul R.U.N.O.S. și Contencios al Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului și
vor cuprinde următoarele
acte: -cerere de înscriere la

GATA!
Simplu, nu?

concurs; -copie după certificatul de naștere, căsătorie,
naștere a copiilor, buletin,
diplomă de studii; -copia
carnetului de muncă, sau,
după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă;
-fișa medicală -fișa de aptitudini medicina muncii; -curiculum vitae; -recomandare de
la ultimul loc de muncă, acolo
unde este cazul; -cazier judiciar; -certificat de integritate
comportamentală, conform
legii nr.118/2019. Taxă concurs
-200Lei. Relaţii suplimentare
referitoare la tematică și bibliografie se pot obține de la
sediul unităţii sau la telefon
0230/312.023, între orele
07:30-16:00. Persoana de
contact: Mera Nicoleta.
l Colegiul Tehnic „Gheorge
Balș”, cu sediul în localitatea
Adjud, str.Republicii, nr.107,
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judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -Numele funcţiei: administrator de patrimoniu
(atrbuții administrare
cantină); -Număr posturi: 1,
conform Hotărârii de Guvern
nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 25.11.2020,
ora 09:00; -Proba practică în
data de 26.11.2020, ora 09:00;
-Proba interviu în data de
27.11.2020, ora 09:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -are
studii medii; -are vechime
minim 4 ani în muncă în
funcții similare din învățământ, admnistrație publică
sau firme; -are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European
și domiciliul în România;
-cunoaște limba română, scris
și vorbit; -are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; -are capacitate deplină
de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;
-îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime
sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului
scos la concurs; -nu a fost
condamnat pentru săvârșirea
unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care l-ar
face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit
reabilitarea. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la
sediul Colegiului Tehnic
„Gheorghe Balș”. Relaţii
suplimentare la sediul: Colegiului Tehnic „Gheorghe

Balș”, str.Republicii, nr.107,
Adjud, jud.Vrancea, persoană
de contact: Pușcaș Gabriela,
telefon 0237/640.681, fax
0237/640.681, E-mail:
gsaadjud@yahoo.com.
l Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, cu sediul în sat
Simeria Veche, strada Principală, nr.33A, judeţul Hunedoara, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
-Șofer -1 post, conform
H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
25.11.2020, ora 9:00; -Proba
practică în data de 26.11.2020,
ora 10:00; -Proba interviu în
data de 27.11.2020, ora 9:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
minime: -nivelul studiilor:
absolvent şcoală profesională/
liceu (cu diplomă de absolvire); permis de conducere
categoria B, C, D; -vechime în
muncă şi de conducător auto
cu permis B, C, D de minim 5
ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a,
respectiv 17.11.2020, la sediul
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, Simeria Veche,
Nr.33A. Relaţii suplimentare
la sediul: Centrului de Pedagogie Curativă Simeria,
S i m e r i a Ve c h e , N r. 3 3 A ,
persoană de contact: Mic
Lorena, telefon 0254/261.053,
0723.240.869.
l Școala Gimnazială „George
Ivașcu”, cu sediul în comuna
Cerțești, str.Trandafirului,
nr.60, județul Galați, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante, de: secretar 1S
cu 1/2 normă, conform
H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la
sediul Școlii Gimnaziale
„George Ivașcu” astfel:
-Proba scrisă în data de
25.11.2020, ora 10:00; -Proba
practică în data de 25.11.2020,
ora 13:00. Pentru participarea
la concurs candidații trebuie

să îndeplinească următoarele
condiții: -studii superioare;
-nu sunt condiții de vechime;
-cunoștințe bune operare PC.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Școlii Gimnaziale „George
Ivașcu”. Relații suplimentare
și coordonatele de contact
pentru depunerea dosarelor
de concurs: La sediul instituției: Școala Gimnazială
„George Ivașcu”. Persoana de
contact: Prof.Duda Elena,
director, telefon 0236/337.534/
0787.659.796, fax
0236/337.530, E-mail: scoalacertesti@yahoo.com.
l Sucursala de Transport
Bucureștii Noi, RA-APPS
caută Asistent Manager.
Candidatul ideal: -absolvent
studii superioare; -abilități de
relaționare cu publicul și cu
echipa; -competențe de comunicare și de ascultare activă,
flexibilitate, responsabilitate și
atenție la detalii; -cunoștințe.
PC, cunoasterea limbii
engleze. Așteptăm CV-urile la
adresa de mail: office@servic e a v i a t o r i l o r. r o . Te l :
021.314.06.86; 021.310.11.33.
R.A.-A.P.P.S. Sucursala de
Transport Bucureștii Noi.

CITAȚII
l Numita Osteanu Corina
Gabriela este citată în data de
12.11.2020, ora 12:00, la Judecătoria Oravița, în calitate de
pârât.
l Numitul Roman Cristian,
din Caracal, este citat la Judecătoria Caracal în dosarul
nr.3784/207/2020, având ca
obiect stabilire locuință minor,
cu termen de judecată la data
de 23.11.2020.
l Se citează pârâta Feher
Adela, cu domiciliul în
comuna Conop, nr.68, jud.
Arad, în proces cu reclamantul Varză Daniel-Cristian,
la Judecătoria Lipova, pentru
cererea având ca obiect divorț
cu minori, cu termen de judecată la data de 17 noiembrie
2020.
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l Numitii Raileanu Valentin
si Raileanu Ionela, domiciliati
in comuna Smadan, sat
Smadan, Jud. Galati, sunt
citati in calitate de parati, in
contracdictoriu cu
D.G.A.S.P.C. Galati, la Tribunalul Galati, sala 3 ora 9:00,
pentru data de 20.11.2020, in
D o s a r u l c i v i l n r.
3607/121/2020, avand in
vedere prevedrile Legii
273/2004.

l Angelescu Maria, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Pitesti, str. Trivale nr. 49,
Judeţul Argeș, este citată în
data data de 25.11.2020, ora
08:30, la Tribunalul Argeş,
complet C2-RECURS-CIVIL,
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr.
7, judeţul Argeș, în calitate de
intimată-pârâtă, în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica
Emil Sorin.

l Numitii Nica Mircea domiciliat in Mun. Lupeni, str.
Aleea Arinilor, bl.39, sc. 3, ap.
30, Jud. Hunedoara, Nica
Olguta Ghitulina, domiciliata
in Tecuci, str. Plut. Bogdan,
nr. 34 A, Jud. Galati, sunt
citati in calitate de parati, in
contradictoriu cu
D.G.A.S.P.C. Galati, la Tribunalul Galati, sala 3 ora 9:00,
pentru data de 20.11.2020, in
D o s a r u l c i v i l n r.
3251/121/2020, avand in
vedere prevederile Legii
273/2004.

l Mălăncioiu Daniela Elena,
cu ultimul domiciliu cunoscut
în Piteşti, str. Alexandru
Odobescu nr.7, Judeţul Argeș,
este citată în data de
25.11.2020, ora 08:30, la
Tribunalul Argeş, complet
C2-Recurs-Civil, Piteşti,
B-dul I.C. Brătianu nr. 7,
judeţul Argeș, în calitate de
intimată-pârâtă, în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica
Emil Sorin.

l Numita Miron Mirela-Violeta, cu domiciliul legal in sat
Sirbi, com. Nicoresti, jud.
Galati, este citata la Tribunalul Galati, la data de
20.11.2020, in Dosarul Civil
nr. 3273/121/2020, Sala 3, ora
12:00, in proces cu
D.G.A.S.P.C. Galati, avand in
vedere prevederile Legii nr.
273/2004.

l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin
procedura simplificata in
dosarul nr. 924/105/2020
Tribunal Prahova, conform
S e n t i n t e i c i v i l e n r.
549/23.10.2020 privind pe SC
Mikasol Home Cons SRL.

l Numitul Babiac Sorin-Nicolae este chemat în judecată în
calitate de pârât de către reclamantul Babiac Călin Mihai în
dosarul nr.29824/215/2019, aflat
pe rolul Judecătoriei Craiova,
cu termen de judecată la data
de 20.01.2021, ce are ca obiect
partaj succesoral după
autoarea Babiac Alexandrina
Domnița.
l Numitul Mihuțescu Gabriel
este chemat în judecată la
Judecătoria Craiova, dosar
nr.30694/215/2019, complet
33, cu termen de judecată la
09.12.2020, ora 09:00, în
contradictoriu cu Mihuțescu
Loredana, Coicea Camelia și
Mihuțescu Doina pentru
partajarea averii defunctului
Mihuțescu Gheorghe.

DIVERSE

l SC Siena Residence SRL,
proprietar al terenului situat
în Orașul Popești Leordeni,
str.Biruinței, NC 108180108190, NC 107243-107250,
în suprafață de 9982,00mp,
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării
de obținere a avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism a
Județului Ilfov pentru documentația PUZ “Modificare
reglementări aprobate prin
HCL nr.5/2009 în vederea
construirii unui ansamblu de
locuințe colective
DS+P+6E”. Documentația a
fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean
Ilfov la data 04.11.2020.
Observații și comentarii se
primesc în scris la Direcția
de Urbanism din cadrul
Consiliului Județean Ilfov,
B u c u r e ș t i , S e c t o r 6 , s t r.
E r n e s t J u v a r a , n r. 3 - 5
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(tel.021.212.56.93), în
termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.
l O.M.V. Petrom S.A. anunta
publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
“Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si
conducta de amestec sonda
703 Oprisenesti”, propus a fi
amplasat in judetul Braila,
extravilan UAT Ianca, T180,
P1586, 1591, 1616. Proiectul
acordului de mediu si informatiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Braila din
municipiul Braila, B-dul
Independentei, nr. 16, bl. B5,
in zilele lucratoare, intre orele
9:00 - 13:00, precum si la
urmatoarea adresa de internet
www.apmbr.anpm.ro - Sectiunea Reglementari/Acord
mediu/Drafturi acte reglementare. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la
sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Braila, din
municipiul Braila, B-dul
Independentei, nr. 16, bl. B5,
in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe
pagina de internet a Agentiei
pentru Protectia Mediului
Braila.
l Primăria comunei Oancea,
cu sediul în sat Oancea,
comuna Oancea, str. Națională, nr. 126, județul Galați,
titular al proiectului „Modernizare drum DE141 din
comuna Oancea, județul
Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare fără
evaluarea impactului asupra
mediului de către A.P.M.
Galați, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Modernizare drum
DE141 din comuna Oancea,
județul Galați”, propus a fi
realizat în extravilanul satului
Oancea, comuna Oancea,
județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la următoarea
adresă de internet http://
apmgl.anpm.ro la: Reglemen-
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tări -Acordul de mediu
-Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate
înainte comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului
pe pagina de internet a APM
Galați.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul
nr. 3893/105/2020 Tribunal
Prahova, conform Sentintei
nr. 535 din 07.10.2020 privind
pe SC Oscar Invest MP SRL,
cu termenele: depunere declarații creanță 25.11.2020,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
21.12.2020, întocmirea tabelului definitiv 25.01.2020,
prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 28.12.2020,
orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l Boariu Gheorghe si Boariu
Zoita Cristina, anuntam
demararea Etapei 3 de informare si consultare a publicului- etapa elaborarii
propunerii finale/aprobarii
PUZ si RLU aferent pentru
Planul Urbanistic Zonal
“Zona De Locuit Si Functiuni
Complementare”, situat in
localitatea Sanandrei, jud.
Timis, CF nr.104086 Sanandrei, nr.top 104096
l SC Mobelsan Experience
SRL, cu sediul in Arad, str.
Dorobantilor, nr. 75-77, tel.
074111529 doreste sa obtina
autorizatie de mediu pentru
desfasurarea activitatii cod
CAEN 3109 fabricarea de
mobila n.c.a. la punctul de
lucru din Arad, str Independentei, nr 11. Principelele faze
ale procesului tehnologic
sunt: achizitionarea materialului lemnos debitat, finisare
piese, asamblarea pieselor,
livrarea si montarea la clienti.
Masuri De Protectie A Factorilor De Mediu; Apa: canalizare menajera; Aer: sisteme
de exhaustare cu saci; Sol:
platforme betonate; Gestiunea deseurilor: pubele si
recipente metalice.; Substante

periculoase: nu se utilizeaza.
Gestiunea deseurilor: pubele
si contracte cu operatori autorizati in colectarea deseurilor.
Observaţiile publicului,
formulate în scris/informaţiile
privind potenţialul impact
asupra mediului se depun/pot
fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
Arad, Splaiul Mures, FN,
telefon 0257/280331;
0257/280996, in timp de zece
zile lucratoare după data
publicării prezentului anunţ .
l Unitatea administrativ-teritorială Bechet, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, începând cu data de
09.11.2020, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Oraşului
Bechet, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul
primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât cele menţionate
mai sus, nu vor fi luate în
considerare.
l Partidul Neoliberal anunţă
înaintarea către Tribunalul
Bucureşti a cererii de încuviinţare a modificării statului
partidului prin schimbarea
denumirii integrale a partidului din Partidul Neoliberal
în Partidul Național de
Centru și a denumirii prescurtate din PN in P.N.C.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire județ: Dâmbovița.
Denumire: UAT Bezdead.
U AT B e z d e a d s i O C P I
Dâmbovița anunța publicarea
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT
Bezdead, sectorul cadastral
nr.32 pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Cadastrului și a Publicității
Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data
de început a afișării:
10.11.2020. Data de sfârșit a
afișării: 08.01.2021. Adresa
locului afișării publice: Localitatea Bezdead, județul
Dâmbovița. Repere pentru
identificarea locației: Sediul
Primăriei Bezdead, Strada
Principala, Nr.247A, județul
Dambovița. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Bezdead,
județul Dâmbovița. Informații privind Programul
Național de Cadastru și Carte
Funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Asociația
Absolvenților Facultății de
Mecanică din Iași convoacă
Adunarea Generală Extraordinară în data de 23.11.2020,
ora 14:00 la adresa din mun.
Iasi, Bd.Dimitrie Mangeron,
nr.43, Facultatea de Mecanică, et.1, Amfiteatrul M3,
jud.Iași, cu următoarea
ordine de zi: Aprobarea cererilor de retragere a unor
membri fondatori și excluderea membrilor care nu si-au
îndeplinit obligatiile față de
asociație. Cooptarea de noi
asociați. Alegerea membrilor
Consiliului Director. Completarea obiectivelor asociației.
Împuternicirea unuia dintre
asociați pentru a-și înregistra
specimenul de semnătură
pentru conturile bancare ale
Asociației Absolenților Facultății de Mecanică din Iași.
Asociatul va fi împuternicit să
realizeze orice operațiune
bancară, inclusiv depuneri și
retrageri de numerar precum
și plăți indiferent de valoarea
acestora, să deschidă conturi
bancare, să actualizeze datele
privind aceste conturi și să
realizeze orice alte formalități
necesare pentru administrarea conturilor bancare ale
Asociației. Diverse. Actualizarea actului constitutiv și
statutului. Împuternicirea
Președintelui Consiliului

GATA!
Simplu, nu?

Director pentru înregistrarea
modificărilor la Judecătoria
Iași. În situația neîntrunirii
cvorumului, adunarea se
reconvoacă în data de
02.12.2020 ora 14:00, la
aceeași adresă.

LICITAȚII
l U . A . T. M u n i c i p i u l u i
Dragasani, CIF 2573829, cu
sediul in str. Piata Pandurilor,
nr. 1, anunta licitatia publica
deschisa pentru data de
25.11.2020, ora 09:00, in sala
de Sedinte a Consiliului Local
al Municipiului Dragasani, in
vederea concesionarii unui
teren apartinand domeniului
public, in suprafata de 51 mp,
situat in str. Dr. Dumitru
Bagdasar, nr. 2A, conform
H.C.L. 60/29.06.2020 pentru
construirea unui spatiu
comercial. Data limita de
depunere a documentatiei de
licitatie este 24.11.2020, ora
15:00, la Regsitratura
Primaria Municipiul Dragasani, str. Piata Pandurilor, nr.
1. Caietul de Sarcini se poate
ridica de la Directia Serviciilor Publice- Biroul Contracte,
in urma achitarii cu numerar
a sumei de 54 lei la Casieria
Primariei Municipiului
Dragasani. Relatii suplimentare la numarul de telefon
0766745660.
l Lichidator judiciar vinde
prin licitație publică, conform
Regulamentului de valorificare nr. 2662/02.09.2019,
aprobat în cadrul Adunării
Generale a Creditorilor din
data de 09.09.2019, bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA,
împreună cu transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Licenţa de
concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr.
2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în Caietul
de sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca,
Aleea Detunata, nr. 4, jud.
Cluj, Romania, tel. 0040-364412631, fax: 0040-364-412632,
email: office@rtz.ro. Licitaţia
se va desfăşura în data de 07
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Decembrie 2020, de la ora
10:00, la sediul lichidatorului
judiciar.
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru Proiectare, furnizare, execuție și
montaj tobogane interioare la
clădirea C1 din cadrul proiectului „Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de
email: achizitii@as3-strazi.ro
sau la adresa din Șoseaua Gării
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este 06.11.2020, ora 12:00.
l SC Carmangeria Tudor Lung SRL- în faliment, en
faillite, in bankruptcy cu
sediul in loc. Baia Mare, str.
Alexandru Odobescu, nr. 1,
Bazar Albina-boxa nr. 3, jud.
Maramureș, J24/1543/1991,
CUI: 2198363, prin lichidatorul judiciar Reoinsolv
IPURL, desemnat de Tribunalul Maramureș în Dosar nr.
1257/100/2016, vinde la licitație publică următoarele
bunuri din averea debitoarei:
Construcții și alte Obiecte
inventar.- Pretul de pornire la
licitație este 95% din prețul de
evaluare; - Participanții la licitație vor achita, in contul de
lichidare al debitoarei, pana in
ziua licitatiei, o garantie de
10% din pretul de pornire al
licitației; - Dacă un eventual
adjudecatar nu plătește în
termen de 30 de zile diferența
de preț, pierde avansul plătit,
urmând a se organiza o nouă
licitație. - Lista cu bunurile și
prețul de vânzare poate fi
consultată la sediul lichidatorului judiciar. Licitația va avea
loc în data de 10.11.2020, ora
12:00 la sediul lichidatorului
judiciar din Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4,
ap. 38, jud. Maramureș. Informații suplimentare se pot
o b ț i n e l a t e l e f o n n r.
0745503123/ 0749803941.
l Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional
Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF
26176834, atribut fiscal RO,

număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență
RFO-II-0412, în calitate de
lichidator judiciar al societății
Econom Construct SRL, cu
sediul în Sat Moşniţa Veche,
Comuna Moşniţa Nouă, Nr.
1125, Cam.1, Judet Timiş,
CUI 18388984, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J35/462/2006, societate
în faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedură ce face
o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
8123/30/2017, af lat pe rolul
Tribunalului Timiș, în conformitate cu hotărârea adunării
creditorilor din data de
20.08.2020 și prin raportare la
prevederile art.250 și urm. cod
procedură fiscală, se scoate la
vânzare prin licitație publică
autoturism marca
Volkswagen, tipul Saharan, 7
locuri, caroserie AF, nr. de
înmatriculare TM 16 TGH,
număr de identificare/serie
șasiu
WVWZZZ7MZWV057605, an fabricație
1998, culoare verde, sursă
putere benzină, putere max.
motor 85 kW la 5.000 rpm,
1984 cmc, preț de pornire
1.275,00 lei. Licitația va avea
loc la data de 18.11.2020, începând cu ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din
Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor, iar în
caz de nereușită licitația se
reia la data de 25.11.2020
respectiv 02.12.2020 la aceeași
oră și aceeași locație. Orice
persoană care pretinde vreun
drept asupra bunurilor este
invitat să înștiințeze despre
aceasta lichidatorul judiciar
înainte de data stabilită
pentru vânzare. Orice
persoană interesată în cumpărarea bunurilor este invitată
să se prezinte la termenul de
vânzare la locul fixat în acest
scop și până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare.
Participanții la licitație trebuie
să consemneze, cel mai târziu
până la începerea licitației, cel
puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pentru care licitează în
contul unic de insolvență al
debitoarei deschis la Libra
Internet Bank, cod IBAN
RO39BREL
0002001848390100. Vânzarea
la licitație se va face în mod

public de către lichidatorul
judiciar care va oferi bunurile
spre vânzare prin 3 strigări
succesive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări
succesive, făcute la intervale
de timp care să permită
opțiuni și supralicitări, oferă
prețul cel mai mare, iar atunci
când există un singur concurent, acesta a oferit prețul de
începere a licitației. Dacă nu
se va obţine nici acest preţ,
bunurile vor fi vândute, la
acelaşi termen la cel mai mare
preţ oferit, chiar şi atunci
când la licitaţie s-a prezentat
un singur ofertant. Informații
suplimentare se pot obține de
la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.
l Just Insolv SPRL anunta
vanzarea la licitaţie publică a
urmatoarelor bunuri mobile
af late in patrimoniul SC
Costrade Impex SRL: autotractor MAN PH-10-WHV, pe
motorina, an fabricatie 2003 la
pretul de 14.200 lei fara TVA;
autotractor MAN PH-09-BTF
motorina, an fabricatie 2000 la
pretul de 9.850 lei fara TVA;
autotractor MAN PH-09-TUO,
pe motorina, an fabricatie
2001 la pretul de 13.200 lei
fara TVA; autotractor MAN
PH-10-KEJ, pe motorina, an
fabricatie 2004 la pretul de
9.350 lei fara TVA; autotractor
MAN PH-11-VCJ, pe motorina,an fabricatie 2004 la pretul
de 14.400 lei fara TVA; autotractor MAN PH-11-VDV, pe
motorina, an fabricatie 2004 la
pretul de 14.400 lei fara TVA;
autotractor
MAN
PH-69-AIC, pe motorina, an
fabricatie 1997 la pretul de
8.150 lei fara TVA; semiremorca
SCHMITZ
PH-95-MMM, an fabricatie
1997 la pretul de 6.350 lei fara
TVA, s.a. Licitatia are loc in
baza Adunarii Creditorilor din
data de 04.08.2015 si din
10.06.2020, pretul de pornire
al licitatiei fiind redus cu 50%
din cel stabilit in rapoartele de
evaluare. Taxa de participare
la licitatie pentru fiecare bun
este de 10 % din pretul de
pornire al licitatiei. Licitaţiilor
publice vor avea loc pe data de
10.11.2020, 12.11.2020,
17.11.2020, 19.11.2020,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
24.112020, 26.11.2020,
02.12.2020, 04.12.2020,
08.12.2020, 10.12.2020,
15.12.2020, 17.12.2020,
05.01.2021, 07.01.2021,
12.01.2021, 14.01.2021,
19.01.2021,
21.01.2021, 26.01.2021,
28.01.2021 orele 12:30 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova, la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Costrade Impex SRL,
prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitatie publica
a terenului extravilan in
suprafata de 6.900 mp din acte
/6.906 mp masurata situat in
comuna Paulesti, sat Paulestii
Noi, tarla 35, parcela A 786/27
inscris in CF 7426 a comunei
Paulesti la pretul de 130.350
lei. Licitatia publica are loc in
baza Adunarii Creditorilor din
data de 04.08.2015 si
10.06.2020 si in conformitate
cu
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar in valoare
de 5.000 lei inclusiv TVA, care
se achitioneaza de la sediul
lichidatorului judiciar. Licitatiile vor avea loc pe data de :
10.11.2020, 12.11.2020,
17.11.2020, 19.11.2020,
24.112020, 26.11.2020,
02.12.2020, 04.12.2020,
08.12.2020, 10.12.2020,
15.12.2020, 17.12.2020,
05.01.2021, 07.01.2021,
12.01.2021, 14.01.2021,
19.01.2021, 21.01.2021,
26.01.2021, 28.01.2021 orele
12:30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud Prahova, la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Costrade Impex SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitatie publica
a terenului intravilan drum de
acces in suprafata de 47 mp
situat in comuna Paulesti, str.
Principala nr.1 inscris in CF
21056 a comunei Paulesti la
pretul de 1.900 lei fara TVA.
Daca cumparatorul este
platitor de TVA se va aplica
taxarea inversa. Licitatia
publica are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data
de 04.08.2015 si 10.06.2020.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Taxa de participare la licitatie
este de 200 lei fara TVA care
se achita la sediul lichidatorului judiciar. Licitatiile vor
avea loc pe data de:
10.11.2020, 12.11.2020,
17.11.2020, 19.11.2020,
24.112020, 26.11.2020,
02.12.2020, 04.12.2020,
08.12.2020, 10.12.2020,
15.12.2020, 17.12.2020,
05.01.2021, 07.01.2021,
12.01.2021, 14.01.2021,
19.01.2021, 21.01.2021,
26.01.2021, 28.01.2021 orele
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud Prahova, la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator, Certificat Înregistrare
Maxim George Persoană
Fizică Autorizată,
F8/1462/2014, CUI:33869370,
Brașov, Dr. Ioan Cantacuzino,
8, Ap.2, Județ
l SC Oxigen Apa Azot SRL
cu J 02/991/1993,CUI 4470544
,declara pierdut Certificat
Constatator
n r. 4 2 3 9 3 / 2 0 . 1 1 . 2 0 0 7 s i
nr.35669/20.10.2014. Le declar
nule.
l Societatea SC Vio Transgrup SRL, cu sediul în Ungureni, comuna Dragomirești,
strada Principală, nr.2, județul
Dâmbovița, declară pierdută
Autorizația de transport
marfă Destinație Tranzit
pentru Macedonia, având seria
0000502.
l Universitatea Națională de
Arte „G. Enescu” cu sediul în
Iași, str. Cuza Vodă 29, legal
reprezentată prin rector prof.
univ. dr. Aurelian Bălăiță,
declară nule un număr de 400
legitimații de transport
studenți, seria 90101-90500,
emise de către Ministerul
Educației și Cercetării.

DECESE
l Soarele vieții a apus pentru
CORNELIA ȘTIRBU, o ființă
dragă nouă! Odihnească-se în
pace! Sincere condoleanțe familiei! Lizica și Oana.

